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MOGELIJKHEID TOT ANONIMITEIT 
SPERMADONOREN CRUCIAAL VOOR 
TOEKOMST BELGISCHE SPERMABANKEN

In 2013 ging het IVF-centrum van het Zieken-
huis Oost-Limburg van start met de uitbouw 
van een spermadonorbank. De opstart werd 
wetenschappelijk ondersteund door docto-
randus Annelies Thijssen (UHasselt/ZOL). 
Zij onderzocht de mogelijkheden van een 
spermadonorcentrum op medisch, ethisch en 
economisch vlak. Daarnaast werkte zij een 
techniek uit die de kansen op zwangerschap 
bij donorinseminatie verhoogt.

Achtergrond
Uit cijfers van het Belgisch Register voor Ge-
assisteerde Procreatie (BELRAP) blijkt dat het 
aantal artificiële inseminaties met donorsperma 
in België toeneemt. 

Waar in het verleden vooral heterokoppels 
omwille van een erfelijke aandoening of on-
vruchtbaarheid bij de man gebruik maakten 
van donorsperma, gebeuren donorinsemi-
naties vandaag vooral bij alleenstaanden 

en lesbische koppels. Daarnaast worden 
de centra overspoeld door patiënten uit het 
buitenland die de beperkende wetgeving in 
hun thuisland proberen te omzeilen. Zo is 
bijvoorbeeld geen anonieme donatie toege-
staan in Nederland en Engeland. Dit leidt 
tot een tekort aan donoren en lange wacht-
lijsten. In landen zoals Frankrijk en Duits-
land mogen geen lesbische koppels en al-
leenstaanden behandeld worden, uiteraard 
leidt dit tot een grote vraag vanuit deze lan-
den naar donorinseminaties in België. 

Door de grote instroom van deze nieuwe 
groep van patiënten en daarnaast het ge-
geven dat de overheid niet toestaat dat 
centra publiciteit maken voor de werving 
van spermadonoren, is er een groot tekort 
aan donorsperma in België. Aangezien er 
geen centraal Belgisch registratiesysteem 
bestaat, kan dit momenteel niet aange-
toond worden. 

Onderzoek Belgische centra
Omdat er nog geen overzicht bestond, deed 
drs Annelies Thijssen een onderzoek naar 
de werking van de verschillende centra voor 
geassisteerde reproductie in België. In to-
taal mogen 18 Belgische centra een donor-
bank hebben. 17 van deze centra hebben 
ook daadwerkelijk een spermabank. Via een 
questionnaire en persoonlijke bezoeken aan 
deze centra heeft ze een mooi inventaris kun-
nen opmaken van het reilen en zeilen van 
deze centra. 

De resultaten toonden aan dat er een gro-
te variatie is in de gebruikte methodes bij 
Belgische spermabanken. Strategieën voor 
donorrekrutering, screening van donoren, 
aantal geaccepteerde donoren, limieten voor 
spermakwaliteit, methodes voor invriezen 
van sperma en zelfs de financiële vergoeding 
voor donatie verschillen sterk tussen de cen-
tra onderling. Bovendien zijn, door een tekort 

88 percent van de Belgische donorcentra zijn afhankelijk van de import van buitenlands donorsperma. In 63 percent van de Belgische cycli met 
donorsperma wordt nog steeds Deens sperma gebruikt. Omdat er momenteel een discussie plaatsvindt om de anonimiteit van de spermadonor 
af te schaffen, vrezen spermabanken voor de beschikbaarheid van hun donoren. Slechts 26 percent van de huidige kandidaat donoren is bereid 
om niet-anoniem te doneren. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Annelies Thijssen (UHasselt/ZOL) dat werd uitgevoerd in het kader van 
het Limburg Clinical Research Program (LCRP). 
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aan Belgische donoren, 88% van de centra 
afhankelijk van de import van buitenlands 
donorsperma. 

Motivatie van de kandidaat donoren
Ook de motivatie en attitudes van onze eerste 
100 kandidaat spermadonoren werd via een 
gerichte questionnaire onderzocht. Hieruit 
blijkt dat slechts 26 % van de huidige kandi-
daat donoren ook bereid is om niet-anoniem 
te doneren. Ze hebben er geen probleem mee 
dat hun zaad zou gaan naar lesbische koppels 
en alleenstaanden. Het donorcentrum van het 
ZOL heeft veel minder studenten als donor 
dan andere Belgische centra. De gemiddelde 
leeftijd van de donoren is 30 jaar. Vaak gaat 
het om mensen die zelf al kinderen hebben en 
doneren uit altruïsme. 

Nieuwe techniek spermakwaliteit en - 
overleving
In deze thesis werd ook aangetoond dat 
de spermakwaliteit beter bewaard blijft 
wanneer stalen voor 24 uur bewaard wor-
den bij kamertemperatuur in plaats van op 
35°C. Deze bevinding zou een grote bij-
drage kunnen leveren om de succescijfers 
per behandeling te verhogen. Met het in-
vriezen van sperma in kleine druppeltjes 

werd ook een techniek ontwikkeld die 
gemakkelijker en sneller toe te passen is 
en een hoger aantal beweeglijke zaadcel-
len overhoudt na invriezen en ontdooien 
in vergelijking met de meestal gebruikte 
‘slow freezing’ techniek. Ook vanuit econo-
misch standpunt is deze nieuwe techniek 
veelbelovend. 

Model dat zwangerschapskans voorspelt
Tot slot onderzocht drs Thijssen in welke 
mate bepaalde parameters, geassocieerd 
met het inseminatieproces, een invloed 
hebben op de kans op zwangerschap bij 
donorinseminatie. Op basis van dit onder-
zoek kon een model ontwikkeld worden 
waarmee de kans op zwangerschap voor 
een specifieke patiënt kan voorspeld wor-
den. Volgende parameters werden onder-
zocht: leeftijd van de vrouw, roken, eerdere 
zwangerschappen, progesterone waarde op 
de dag voor de inseminatie en het al dan 
niet stimuleren van de eierstokken.

De resultaten van het onderzoek dragen bij 
tot de optimalisatie van de methodiek van 
donorinseminaties en bevorderen de kans 
op zwangerschap.

Het onderzoek ‘Optimizing clinical manage-
ment in donor insemination programs’ van 
drs Annelies Thijssen kadert in het Limburg 
Clinical Research Program, een initiatief 
van de UHasselt, het Ziekenhuis Oost-Lim-
burg (ZOL) en het Jessa Ziekenhuis met 
financiële steun van de stichting LSM, de 
provincie Limburg en de Vlaamse Overheid.

Promotor: prof. dr. Willem Ombelet (ZOL/
UHasselt)

Co-promotors: prof. dr. Lena De Ryck 
(UHasselt) en dr. Nathalie Dhont (ZOL)

De meeste artikels van deze PhD werden of 
worden gepubliceerd in gerenomeerde we-
tenschappelijke tijdschriften zoals “Fertility 
& Sterility” en “Reproductive Biomedicine 
Online”.
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